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jag vet inte när de kristna först började säga att de gick till 
kyrkan för att få lugn och ro. Kanske den tanken tog form 
när sabbatsbudet började tillämpas på det kristna söndags- 
firandet – och då hade kyrkan redan påbörjat sin omvandling 
från subversiv undergroundrörelse till statsbärande organi-
sation som sanktionerade imperiets normer och värderingar. 
Men egentligen får vi nog söka oss till vår egen tid för att 
hitta uppfattningen om att gudstjänstens primära uppgift är 
att ge lugn och ro. Tanken behöver för den skull inte vara 
fel. Vila och stillhet är en bristvara för många av oss, och 
kan vi finna detta i kyrkans gudstjänster är det förstås gott. 
Men jag tänker mig att det finns också andra skäl till att ha 
ett regelbundet gudstjänstliv. Jag nämnde något av det i en 
predikan tidigare i år:

”Några av de skäl jag kan komma på så här på rak arm är 
att det är här i kyrkan (ja, kanske inte nödvändigtvis i själva 
byggnaden, men i kyrkan som de heligas gemenskap) och 
bara här, som vi så tydligt samlas kring Guds ord för att få 
den vägledning vi behöver i livet. Det är här och bara här 
som vi bryter det bröd och dricker det vin som i måltidens 
gemenskap manifestar att vi är Kristi kropp – en helig  
gemenskap – på jorden. Och det är här som vi med och i 
Guds Ande genomsyrar hela världen genom våra förböner 
för världen, för kyrkan och för oss själva; som det heter i en 
av psalmerna i vår psalmbok: ’Genom kyrkans tysta förbön, 
buren fram i tålig tro, andas världen, rörs mot enhet, läks 
dess djupa sår ihop” (Ps&S 571). Så om det ligger något sant 
i den psalmen är det alltså ganska så viktiga saker vi håller 
på med när vi möts på söndagsförmiddagarna till guds-
tjänst.”

Jag tror att kristet gudstjänstfirande kan och ska vara en  
politisk handling: Vi tar av vår dyrbara tid, och pekar där-
med på att det finns andra värden i livet än att uppfylla alla 
måsten på våra förväntade bucket lists. Vi hörsammar Guds 
levande och verksamma ord, och erkänner så en annan röst 
än deras som skriker högst och mest tvärsäkert i samhälls- 
debatten. Vi dyrkar treenig Gud, och destabiliserar alla  
andras ultimata anspråk på våra liv. Vi delar ett enda bröd 
och dricker ur en och samma bägare, och bekänner oss 
därmed till en gemenskap som överskrider alla försnävande 
gränser som kön, klass eller etnicitet.

Välkommen att delta i Norrmalmskyrkans 
politiska manifestationer i höst!        

          STEFAN ALBINSSON
Pastor

Språkcaféet
STARTAR 6 SEPTEMBER!

Har du lust och möjlighet att vara med  
och bidra i arbetet och samtalet?  

Hör av dig till församlingsexpeditionen.

DAGS FÖR NYSTART!
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NORRMALMS 
BAPTISTFÖRSAMLING
Norrtullsgatan 37, 113 27 Stockholm 
www.norrmalmskyrkan.se 
Bankgiro: 5942-7377
Swish: 123 451 22 24

Telefon: 08-54 54 71 30
E-post: info@norrmalmskyrkan.se  
eller fornamn@norrmalmskyrkan.se

Pastor och föreståndare:
Stefan Albinsson 072-858 49 93

Verksamhetsledare: 
Stina Adolphson 076-942 89 56

Diakon:
Gunnel Näsfors 070-794 33 57

Församlingsmusiker: 
Marie Rindborg 070-155 26 41

Organist: 
Elisabet Wimark 070-721 19 69

Körledare: 
Mikael Zifa Eriksson 070-874 24 76

Lokalansvarig:
Eivind Möstl 070-729 73 47

Norrmalmskyrkans Musikskola
Telefon: 076-942 89 56
musikskolan@norrmalmskyrkan.se

Fredag 1/9
19.00  STOR-TONÅR

Söndag 3/9
Tolfte söndagen efter trefaldighet: Frihet i Kristus
11.00 SAMLINGSGUDSTJÄNST MED  
NATTVARD
Stefan Albinsson, predikan. Elisabet Wimark,  
musik. Sång av Vox Nova. Medlemsvälkomnande. 
Barnens gudstjänst.

Onsdag 6/9
13.00 SPRÅKCAFÉ - Terminsstart.

Söndag 10/9
Trettonde söndagen efter trefaldighet: Medmänniskan
11.00 GUDSTJÄNST
Stefan Albinsson, predikan.
Församlingsmöte.

Onsdag 13/9
13.00 SPRÅKCAFÉ

Fredag-lördag 15-16/9
ÖVERNATTNINGSDYGN för Sjöviksdeltagare.

Söndag 17/9
Fjortonde söndagen efter trefaldighet: Enhet i Kristus
11.00 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST
Stefan Albinsson, predikan. Gunnel Näsfors, guds-
tjänstledning. Medverkan av Sjöviksdeltagare.
Avtackning av Elisabet Wimark. Barnens gudstjänst.

Tisdag 19/9
12.30 TRÄFF FÖR DAGLEDIGA
Vill du möta fru Luther? 
Dagens gäst: Catarina Segerbank.

Onsdag 20/9
13.00 SPRÅKCAFÉ

Söndag 24/9
Femtonde söndagen efter trefaldighet:  
Ett är nödvändigt
11.00 GUDSTJÄNST 
Stefan Albinsson, predikan.  
Medverkan av Orsa ungdomskör.

Onsdag 27/9
13.00 SPRÅKCAFÉ

Söndag 1/10
Den helige Mikaels dag: Änglarna
11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Vox Nova, Marie Rindborg.

Tisdag 3/10
12.30 TRÄFF FÖR DAGLEDIGA: 
Musketörerna - återvinner utsatta människor
Dagens gäst: Micaela Sjögren m.fl.
Sång av Helena & Marie Rindborg.

Onsdag 4/10
13.00 SPRÅKCAFÉ

Lördag 7/10
12-15 LUNCH I GEMENSKAP

Equmeniakyrkans och Equmenias REGIONFEST
i Kyrkan vid Brommaplan.

Söndag 8/10
Tacksägelsedagen: Lovsång
11.00 GUDSTJÄNST
Järfälla Gospel Brass medverkar.

September

i Norrmalmskyrkan All studieverksamhet i Norrmalmskyrkan sker i samarbete med Välkommen till ett nytt läsår i Musikskolan!
Terminsstart för körer v.37.
Då vi anställer nya lärare inför hösten till barnmusik, piano och 
gitarr är terminsstart inte bestämt. Vi skickar ut information till alla 
återanmälda om detta via mail.

Personalförändringar
Vår organist Elisabet Wimark kommer att tillträda en organisttjänst 
i Sollentuna församling i höst och slutar därför hos oss. Under  
hösten kommer Serny Lilja och Timothée Ravelojaona att arbeta 
med gudstjänstmusiken inom ramen för ett projekt. Timothée  
kommer även att ha en liten tjänst som ungdomsledare med bland 
annat ansvar för tonårssamlingarna Nitton Nollnoll.

Vid konfirmationsgudstjänsten den  
17 september får du möta årets  
Sjöviksdeltagare från Norrmalm.
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